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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

176. Ιδρυτή Εθνικού Σταδίου Κερατσινίου.1 
179. Διενέργεια γενικής απογ,ραφής και ειδικής στατιστι¬ 

κής έρευνας των καταστημάτων εξορύξεως, βιομηι- 
χανίας, βιοτεχνίας, ηλεκτρισμού, φωταερίου, εμπορίου 

και παροχής χάσης φύσεως υπηρεσιών (αναδημοσίευση)2 
180. Σύσταση τακτικών -δέσεων στον Οργανισμέ Εργατι¬ 

κής Εστίας και τροποποίηση μερικών διατάξεων των 
Π.Δ. 2/1977 και 602/1981.3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Χορήγηση δανείων σε συνάλλαγμα σε μεταποιητικές και με¬ 
ταλλευτικές επιχειρήσεις για την προετοιμασία και 
πραγματοποίηση εξαγωγών. ... ..4 

Τροποποίηση της αποφάσεως 'ΝΕ 358/10/9.4.82 «περί χρη- 
ματοδοτήσεω,ς Τόπου για κεφάλαια κινήσεως και πά¬ 
γιες εγκαταστάσεις.· .. ο 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διό,ρδωση σφάλματος στο 201/12.4.1983 Προεδρικό Διά¬ 

ταγμα. ..... · · · 6 
Διόρδωση σφάλματος στο 67/1984 Π.Δ. αρμοδιότητας Υ¬ 

πουργείου Εσωτερικών.< 
Διόρδωση σφάλματος στο 124/27.3.84 Π. Δ/γμα «Τρο¬ 

ποποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Α του αρ- 
δρου 14 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας 
Δικηγόρων Ηρακλείου».8 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
- (1) 
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Ίδρυση Εδνικοό Σταδίου Κερατσινίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρδρων 1 και 2 το» Ν. 423/76 
«περί Γυμναστηρίων και ρυδμίσεως δεμάτων αφορωντων εις 
τον εξωσχολικόν Αδλητισμόν» (ΦΕΚ 223/76 τ. Α'). 

2. Την κοινή απόφαση των Πρωδυπουργού και Υπουρ¬ 
γού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριδ. 8921/15.6.83 για 
«ανάδεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της 
Κυβέρνησης Κων/νο Λαλιώτη» (ΦΕΚ 351/21.6.83 τ. Β'). 

3. Την απόφαση 118/7.9.1983 του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου «περί δωρεάν 
παραχωρήσεως κατά χρήση, στη Γενική Γραμματεία Αδλη- 

τισμού, δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας Οικονομικής Εφο¬ 
ρίας Δημοσίων Κτημάτων Αδηνών». 

4. Την απόφαση Β/17949/23.9.83 της Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Αδλητισμού περί αποδοχής της δωρεάς. 

5. Την γνωμοδότηση του Σ.τΈ. αριδ. 171/1984 και ύ¬ 
στερα από πρόταση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρ¬ 
νησης, αποφασίζουμε: 

Άρδρο μόνο. 

Στο Δήμο Κερατσινίου του Νομού Αττικής (Διαμέρισμα 
Πειραιώς), ιδρύεται Εδνικό Γυμναστήριο, νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, με την ονομασία «Εδνικό Στάδιο Κερατσι¬ 
νίου». 
Στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναδέτου- 

με τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. 

Αδήνα, 12 Απριλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΑΙΩΤΗΣ 

(2) 
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* Διενέργεια γενικής απογραφής και ειδικής στατιστικής έρευ¬ 
νας των καταστημάτων εξορύξεως, βιομηχανίας, βιοτεχ¬ 
νίας, ηλεκτρισμού, φωταερίου, εμπορίου και παροχής πάσης 
φύσεως υπηρεσιών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρδρσυ 6. της πα- 

ο-αγράφου 4 του άρδιρου 7 και της παραγράφου 1 του άρδρου 
21 του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της Ηδνικής Στα¬ 
τιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος», (ΦΕΚ τ. Α' αοιδ. 278/ 
16.11.1956). 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου- 1 του άρδρου 35 του 
Ν. 992/79 «περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών 
δια την εφαρμογήν της Συνδήκης Προσχωρήσεως της Ελλά¬ 
δος εις τα; Ε.Κ. και ρυδμίσεως συναφών δεμάτων» (ΦΕΚ 
τ. Α' αριδ. 280/21.12.1979). 

3. Τις διατάξεις του άρδρου 3 του Π .Δ. 574/1981 με δέ¬ 
μα «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦίΕΚ 
τ. Α' αριδ. 104/30.8.82), και 

* Αναδημοσιεύεται, διότι από παραδρομή ϊημΛσιεύδηκ* στο 
229/11.4.84 ΦίΕΚ (τ. Β'). 
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4. Τη γνωμοδότητη του Συμβουλίου της Επικράτειας αριδ. 
46/1984 ('Β' Ιζήματος) μετά χκό κρότοιση των Υπουργών 
Εδνικής Οικονομίας, Ενεργείας και Φυσικών Πόρων και 
Εμπορίου, αποφασίζουμε: 

Άρδρο μόνο. 

Η Εδνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος δα διενερ¬ 
γήσει κατά το έτος 1984 ο* όλη τη Χωρά, γενική απογρβφη 
καταστημάτων και επιχειρήσεων εξορύξεως, βιομηχανίας, 
βιοτεχνίας, ηλεκτρισμού, ■φωταερίου, εμπορίου και παροχής 
πόσης «ρύσεως υπηρεσιών, με σκοπό τη συγκέντρωση στατι¬ 
στικών στοιχείων για τη νομική και οικονομική κατασταση, τη 
διάρθρωση της απασχολήσεως και την εγκαταστημένη κινη¬ 
τήρια δύναμη κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας των 
καταστημάτων και των επιχειρήσεων που «υπογράφονται, κα- 
δώς και την κατάρτιση σχετικών στατιστικών πινάκων και 
υ,ητρώου. 
Στον Υπουργό «Εθνικής Οικονομίας, αναδετουμε τη δημο¬ 

σίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτου. 

Αδήνα, 27 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝ1ΚΗΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΟΡΟΝ 

ΓΕΡΑΧΙΜΟΧ αρχενηχ ευαγγελοχ εουαουκπηχ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΒΑΧΙΑΕΙΟΧ ΚΕΔΙΚΟΓΑΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 180 

Σύσταση τακτικών δόσεων στον Οργανισμό Εργατικής Ε¬ 
στίας και τροποποίηση μερικών διατάξεων των Π Λ. 2/ 

1977 και 602/1981. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρδρου δ του Ν. 38/1976 «περί 
ρυδμίσεως εξοφλήσεως οφειλών εκ καδυστερουμένων ασφα¬ 
λιστικών εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλί- 
σεως και Πολιτικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνι¬ 
κών Υπηρεσιών και συμπληρώσεως και τροποποιήσεως δια¬ 
τάξεων Νόμων επί ετέρων δεμάτων του Υπουργείου τούτου» 
\ΦΕΚ 83/29.4.75 τ. Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρδρου 12 του Ν. 1096/80 «περί ρυδμίσεως δεμάτων 
ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων 
τινών δ ιατάξεων» (ΦΕΚ 281/111.12.80 τ. Α'). 

2. Τις διατάξεις του άρδρου 13 του Ν. 12132/1982 «Ε¬ 
παναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατά¬ 
ξεων του ΝΔ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
22/25.2.82 τ. Α'). 

3. Την με αριδ. 0.548/382/19.9.83 κοινή απόφαση του 
Π ρωδυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάδεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 548/ 

20.9.1983 τ. Β'). 
4. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εργατικής 

Εστίας που διατυπώδηκε κατά τις συνεδριάσεις της 2.6. 
1982, 5.1.1983, 16.2.83 και 9.3.83. 

5. Την με αριδ. 676/13.10.1983 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών Προ¬ 
εδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας και του Υφυπουργού 
Οικονομικών, αποφασίζουμε : 

Άρδρο 1. 
Σύσταση δέσεων. 

Για τη σε προσωπικό στελόχωση των δεκατριών (13) 
Κέντρων Νεότητας (επτά (7) Κέντρων Εργαζομένου Κο¬ 
ριτσιού (ΚΕΚ) και έξι (6) Κέντρων Εργαζομένων Νέων) 
που ιδρύθηκαν με τις από 2.6.1982 και 5.1.1983 «αποφά¬ 
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας, συνιστώνται στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, εκα¬ 

τόν σαράντα δύο (142) νέες δέσεις μονίμου προσωπικού που 
προστίδενται στις προδλεπόμενες από τις διατάξεις των 
Π. Δ/των 2/1977 «περί οργανώσεώς και λειτουργίας του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας» και 602/1981 ««περί συστά- 
σεως τακτικών δέσεων, παρά τω Οργανισμό Εργατικής Ε¬ 

στίας». , , 
Οι παραπάνω δέσεις κατανεμονται κατα Κλάδους ως ακο- 

λούδως : , 
1. Κλάδος ΑΤ5 Ιίαδηγητών Οικιακής Οικονομίας. 

Δέκα τέσσερες (14) δέσεις που προστίδενται στις υπαρ- 
χουσες τριάντα οκτώ (38) δέσεις το» Κλάδου ΑΡ3 Καδη- 
ν,^τών Οικιακής Οικονομίας, οι οποίες και εντάσσονται στον 
Κλάδο ΑΤ5 Καδηγητών Οικιακής Οικονομίας. 
Οι δέσεις του Κλάδου αυτού ανερχόμενες συνολικά σε πε¬ 

νήντα δύο (52) διαβαδμίζονται ως εξής : 
α) ΤΙέσσερες (4) δέσεις με βαδμούς 3ο 2ο. 
β) Δώδεκα (12) δέσεις με βαδμούς 5ο—4ο. 
γ) Τριάντα έξι (36) δέσεις με βαδμούς 8ο—6ο. 

2. Κλάδος ΑΡ1 Κοινωνικών Λειτουργών. 
Δέκα τρεις (13) δέσεις. 
Οι δέσεις του Κλάδου αυτού ανέρχονται συνολικά σε σα¬ 

ράντα οκτώ (48) και διαβαδμιζονται ως έξης : 
α) Δύο (2) δέσεις με βαδμούς 3α-—2ο. 
β) Δώδεκα (12) δέσεις με βαδμούς 5ο—4ο. 
γ) Τριάντα τέσσερες (34) δέσεις με βαδμούς 9ο—6ο. 

3. Κλάδος ΑΡ6 Καδηγητών Μουσικής. 

Δέκα τιρεις (13) δέσεις. , , 
Οι δέσεις του Κλάδου αυτού ανέρχονται συνολικά σε είκοσι 

έξι (26) και διαβαδμιζονται ως εξής: 
α) Δύο (2) δέσεις με βαδμούς 3ο—2«. 
β) Οκτώ (8) δέσεις με βαδμούς 5ο—4ο. 
γ) Δέκα έξι (16) δέσεις με βαδμούς 9ο—6ο. 

4. Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός. 
Έξι (6) δέσεις. , , 
Οι δέσεις του Κλάδου αυτού ανέρχονται συνολικά σε δια¬ 

κόσιες είκοσι δύο (222) και διαβαδμιζονται ως έξης, 
α) Σαράντα τέσσερες (44) δέσεις με βαδμούς 5ο—-4ο. 
β) Εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) δέσεις με βαδμούς 10ο 

—6ο. , 
5. Κλάδος ΜΙΕ3 Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Μέσων 

Σχολών. 
Ογδόντα δύο (82) δέσεις. 
Οι δέσεις του Κλάδου αυτού ανέρχονται συνολικά σε εκα¬ 

τόν εξήντα (160) Εκπαιδευτικών, μαδημάτων Αγγλικής, 
Γαλλικής. Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας, Μουσικής, 
Οικσκυρικής, Κοπτικής - Ραπτικής, Κεντήματα, Μηχανής, 
Κεντήιατα Χειρδς και Πλεκτικής και διαβαδμιζονται ως 
εξής: 

α) Τριάντα δύο (32) δέσεις με βαδμούς 5ο—4ο. 
β) Εκατόν είκοσι οκτώ (128) δέσεις με βαδμούς 10ο—6ο. 
Προσόντα διοιριομοΰ στον εισαγωγικό βαδμδ (10ο) ορί¬ 

ζονται Απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή Μέσης 
ανεγνωρ ισμένης Επαγγελματικής Σχολής ή άλλης ισότι¬ 
μης Σχολής της χώρας ή εξωτερικού, πέραν δε τούτου Πτυ¬ 
χίο της οικείας ειδικότητας Κατωτέρας Επαγγελματικής 
Σχολής της χώρας ή ισότιμης Σχολής του εξωτερικού, ή 
αποδεικτικό αποφοιτήσεως των ΚΕΙΚ Εργατικής Εστίας,, ή 
τριετής τουλάχιστον εμπειρία για τους κατόχους απολυτήριου 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. 
Ορίζεται δεύτερος εισαγωγικός βαδμός ο 9ος. 
Π ροσδντα διορισμού στο δεύτερο εισαγωγικό βαδμό (9ο) 

ορίζονται το απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου και 
άριστη γνώση μιάς των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερ¬ 
μανικής και Ιταλικής, που δα αποδεικνύεται κατά γλώσσα 
με τους παρακάτω τίτλους σπουδών: 

Α. Αγγλική Γλώσσα: 
α) Πιστοποιητικό της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού 

Πανεπιστημίου, οπτό το οποίο να προκύπτει άτι υπέστη με 
επιτυχία τις τμηματικές εξετάσεις του γ' έτους σπουδών του 
Αγγλικού Τμήματος και έχει δικαίωμα εγγραφής στο δ 
έτος. 
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β)' Οποιοδήποτε Πτυχίο Ανώτερης η Ανώτατης Σχολής 
Αγγλόφωνης Χώρας. 
γ) ΡΕΟΡΙΟΙΈΝΟΥ τον Π ανεπιστημίου ΜΙΟ ΠΙΠΑΝ ή 

του ΟΑΜΒΚΙΟΟΗ. 
Β. Γαλλική Γλώσσα: 

Πιστοποιητικό της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανε¬ 
πιστημίου από το οποίο να προκύπτει ότι υπέστη με επιτυ¬ 
χία τις τμηματικός εξετάσεις του γ' έτους σπουδών του 
Γαλλικού Τμήματος και έχει δικαίωμα εγγραφής στο δ' 
έτος. 

β) Οποιο3ήποτε πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
Γαλλόφωνης Χώρας. 
γ) Δίπλωμα ανώτερων σπουδών του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Αδηνών οουκβ ΒϋΡΕΙΠίΕυΡ ΤΗΟΙ8 ή το 3ΡΕ- 
ΟΙΑΒ ή το δίπλωμα της Σορδώνης ή της ΑΕΕΙΑΝΟΕ 
ΓΒΑ1Ν0ΑΙ9Ε. 

Γ. Γερμανική Γλώσσα: 
α) Πιστοποιητικό της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού 

Πανεπιστημίου, από το οποίο να προκύπτει ότι υπέστη με 
επιτυχία τις τμηματικές εξετάσεις του γ' έτους σπουδών 
του Γερμανικού Τιμήματος και έχει δικαίωμα εγγραφής στο 
δ' έτος. 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολτς 
Γερμανόφωνης Χώρας. 

γ) ΠΒ.088Ε8 [>ΕυΤ80ΗΕ8 3ΡΕΒΑΕΗϋΙΡΙΧ)Μ 
του Ινστιτούτου Γκαίτε Αδηνών ή Μονάχου. 

Δ. Ιταλική Γλώσσα: 
α) Πιστοποιητικό της Φιλοσοφικής Σχολής, Ελληνικού 

Πανεπιστημίου από το οποίο να προκύπτει ότι υπεστη με επι¬ 
τυχία τις τμηματικές εξετάσεις του γ' έτους σπουδών, του 
Ιταλικού Τμήματος και έχει δικαίωμα έγγραφης στο 3 έτος. 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
Ιταλόφωνης Χώρας. # , 

ν) Δίπλωμα Ανώτερης Βαδμίδας του Ιταλικού Ινστιτού¬ 
τού Αθηνών' (ΌΙΡΕΟΜΑ ΌΙ ΕΙΝΟΠΑΟΕ ΟυΚΤΙΠΙΑ 
ΙΤΑΒΙΑΝΑ - ΟΟΚδΟ 81ΙΡΒΙΙΙΟΒ). 

Άρδιρο 2. 
Σύσταση Κλά3ου. 

τι; διατάξεις των Π. Δ/των 2/1977 και ινοι προ- 
δλεπόμενες. Οι -δέσεις του Κλάδου αυτού ϊιαδαδμιζονται ως 
3ξής ; 

α) Μία (1) δέση με βαδμούς 3ο—2ο. 
β) Τέσσερες (4) δέσεις με δαδμούς 5ο 4ο. 
γ) Οκτώ (8) δέσεις με δαδμοός 8ο—6ο. 
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαδμο (»ο) ορι,ον- 

ται Πτυχίο των Εδνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής 

της Χώρας. 
Άρδρο 3. 

Μετονομασία Κλάδων. , 
0> Κλάδοι. ΑΤ3 Επιμελητών Κέντρων Νεότητος, ΑΡ2 

Επιμελητών Κέντρα Νεότητας,, μετονομάζονται σε Κλ^ο 
ΛΤ3 Καδηγητών Γενικής Εκπαίδευσης και ΑΡ2 Καδηγη- 

τών Γενικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

Άρδρο Α ^ 
Ορισμός Προϊσταμένων Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας. 

Η παράγραφος 6 του άρδρου 31 του Π.Δ. 2/1977 αντί- 

ν α&Ι Ίτ&'ΐ&ι ίύ’ζ ίκολου^ζ ■ , ι 
' «6 Στα Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας «ρο»τανται μο- 

ναο, υπάλληλοι των Κλάδο* ΑΤ3 Καδηγητών Γενικής Εκ- 
παίδευστς ή ΑΤ6 Καδηγητών Σωματικής Αγωγής, η Αίο 
Καδηγητών Οικιακής Οικονομίας ή ΑΤ4 3*ϊ 
γλικής (προσωρινός) με τους περιορισμούς του αρδρου 31 

32 "" Π·4· 8/1971 *"'■ 

%££?***> η*.*™ ™ζί 
αναπληρώνει ο -ά «®ΰμό ανώτερος και επι ισοδαδμων 

αρχαιότερος υπάλληλος από τους Κλάδους ΑΤ3 Καδηγητών 
Γενικής Εκπαίδευσης ή ΑΤ5 Καδηγητών Οικιακής Οικονο- 
μ·'ας ή ΑΤ4 Καδηγητών Αγγλικής (προσωρινές) ή ΑΤ6 
Καδηγητών Σωματικής Αγωγής ή ΑΡ2 Καδηγητών Γενι¬ 
κής Εκπαίδευσης ή ΑΡ1 Κο.νωνικών Λειτουργών ή ΑΡ6 
Καδηγητών Μουσικής». 

Άρδρο 5. 
Κατάταξη προσωπικού. 

Οι υπάλληλοι της Εργατικής Εστίας που υπηρετούν κατά 
τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στους Κλάδους ΑΤ3 
Επιμελητών Κέντρων Νεότητος, ΑΡ3 Καδηγητών Οικια¬ 
κής Οικονομίας και ΑΡ2 Επιμελητών Κέντρων Νεότητος 
κατατάσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εργατικής Εστίας, που «γκρίνετα; από τον Υπουργό Εργοή- 
σίας. σε αντίστοιχες ομοιόβαδμες δέσεις των οικείων Κλά¬ 
δων. οι οποίες προόλέπονται από το διάταγμα αυτό, ως ακο- 

λούδως: 
α) Οι του Κλάδου ΑΤ3 Επιμελητών Κέντρων Νεότητος 

στον Κλάδο ΑΤ3 Καδηγητών Γενικής Εκπαίδευσης. 
β) Οι του Κλάδου ΑΡ3 Καδηγητών Οικιακής Οικονομίας 

στον Κλάδο ΑΤ5 Καδηγητών Οικιακής Οικονομίας. 
γ) Οι του Κλάδου ΑΡ2 Επιμελητών Κέντρων Νεότητος 

στον Κλάδο ΑΡ2 Καδηγητών Γενικής Εκπαίδευσης. 

Στον Υπουργέ Εργασίας, αναδέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αδήνα, 5 Μαΐου 1984 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΧΤΟΛΟΧ ΛΑΖΑΡΗΧ ΔΗΜ. ΤΧ0Β0ΛΑΧ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΑΟΧ ΓΙΑΕΚΟΠΟΥΑΟΧ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
(4) 

Πρά£η 351/11.4.1984 
( Αρδρο ί του Ν. 1266/1982) 

ορήγηση δανείων σε συνάλλαγμα σε μεταποιητικές και με¬ 
ταλλευτικές επιχειρήσεις για την προετοιμασία και πρα¬ 

γματοποίηση εξαγωγών. 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαόε 

'αί ’Τις διατάξεις του Ν. 1266/82 που καδορίζουν τα όρ- 
ανα άσκησης της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλα¬ 

κτικής πολιτικής. , 
β) Την Π.Δ. 212/18.4.83, που ρυδμίζει τα επιτόκια 
ον τραπεζικών πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της προε- 
3ΐμασίας και πραγματοποίησης εξαγωγών και καδορίζει 
τταβολ-ή διασοράς τόκων στους εξαγωγεις. 
ν) Τις αποφάσϊΐς ΥΔΣ.640/13/4.8.81 και 670/5/8.12. 

981 Π,*, ΉΝΠΘ 70/34/ίΙ,Ι», 
. επιτρέπεται στις τράπεζες να προεξοφλούν την 
ξία ’εδανωγών που διακανονίζεται προδεσμιακά, 
"δ) Αιτήματα τροτεζών να επιτραπει η χρηματοδότηση σε 
υνάλλαγμα για προετοιμασία και πραγματοποίηση εξαγω- 

ώΟι5'τρΐΪζΤς:μ«ρ^, κατά την κρίση τους, να χορηγοόν 
ε μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις βραχυπρό- 

Ιεσμτ δάνεια σε συνάλλαγμα, το σε δρόγες 
-Ζ δα χρηματοδοτεί δαπάνες που συνδέονται με τψ*Ρ°- 

ξωτερικό ειδικά για το σκοπό αυτό, με τους ακόλουθους 

ρους και προϋποδέσεις: 
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1. Το επιτόκιο δανεισμού των επιχειρήσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το επιτόκιο που ισχύει για το νόμισμα τοο δανείου 
στη διατραπεζική αγορά ευρωνομισμάτων τοο Λονδίνου (ΙιΙ- 
ΒΟΚ), τρίμηνης ή εξάμηνης προθεσμίας, προσαυξημένο μέ¬ 
χρι και δύο βκατοστιαίες μονάδες. Με τη συμπλήρωση της 
περιόδου εχτοκισμού, το επιτόπιο θα αναπροσαρμόζεται ανά¬ 
λογοι, με δάση το ΕΙΒΟΚ χσο ισχύει στην αρχή της επόμε¬ 
νης περιόδου. 

2. Τα δάνεια εξοφλούνται πατά κεφάλαιο και τόπους από 
το συνάλλαγμα που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ΡΟΒ της 
εξαγωγής. Για την εξόφληση τοο δανείου σε συνάλλαγμα, 

ισχύουν ειδιπύτερα τα ακόλουθα: 

α) Σε περίπτωση που η αξία της εξαγωγής διακανονί¬ 
ζεται «τοις μετρητοίς», το σε συνάλλαγμα προϊόν της θα 
διατίθεται για την εξόφληση του δανείου, αφού τηρηθεί η 
εξής διαδικασία: 

Κατά την εισαγωγή του συναλλάγματος και προκειμβνου 
να διευκολύνεται ο υπολογισμός του ποσού της διαφοράς τό¬ 
κων που θα καταβληθεί, η ΒΑΣ θα εκδίδεται για ολόκλητ 
ρο το ποσό του εισαγόμενου συναλλάγματος με τρέχουσα τι¬ 
μή αγοράς. Στη συνεχεία μ* την ίδια τιμή αγοράς θα γί¬ 
νεται η μετατροπή σε συνάλλαγμα του τιμήματος εκείνου 
που είναι αναγκαίο για την εξόφληση του δανείου πλέον τό¬ 
κων. Το επί πλέον δραχμικό προϊόν της εξαγωγής θα κα¬ 
ταβάλλεται στον εξαγωγεα. Η διενέργεια των πιο πάνω 
πράξεων θα βεβαιώνεται από τη μεσολαβούσα Τράπεζα στο 
σώμα της ΒΑΣ. 

β) Σε περίπτωση που η αξία της εξαγωγής διακανονί¬ 
ζεται προθεσμιακά, η τράπεζα μπορεί να προεξοφλεί, με βά¬ 
ση τις διατάξεις των αποφάσεων ΥΔΣ: 640/13/4.8.81, 
670/5/8.12.81 και ΕΝΠΘ 70/34/3.7.83, την αξία των 
συναλλαγματικών ή του τμήματος της ενέγγυας πίστωσης 
που διακανονίζεται προθεσμιακά και με το σε συνάλλαγμα 
προϊόν της προεξόφλησης να εξοφλεί το δάνειο σε συνάλλα¬ 
γμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω. 

3. Στους δανειοδοτούμενους σε συνάλλαγμα εξαγωγείς 
καταβάλλεται, κατά την τμηματική ή ολοσχερή εξόφληση 
του δανείου από το προϊόν της εξαγωγής διαφορά τόκων &%. 
Για το πέρα τοο ποσού του δανείου και μέχρι την καθαρή 

αξία ΡΟΒ της εξαγωγής δραποποιούμενο συνάλλαγμα, κα¬ 
ταβάλλεται διαφορά τόκων σε ποσοστό 3% ή 6% ανάλογα με 
το επιτόκιο για κεφάλαιο κινήσεως που ισχύει για το συγκε¬ 
κριμένο κλάδο (ΙΠ.Δ. 212/18.4.83 παράγρ. 5). 

4. Σε περίπτωση που μέρος ή το σύνολο της εξαγωγής 
δεν πραγματοποιηθεί, παρέχεται στην επιχείρηση που χρη¬ 
ματοδοτήθηκε σε συνάλλαγμα η δυνατότητα εξόφλησης του 
δανείου αυτού σε δραχμές. Η χρηματοδότρια Τράπεζα εξου¬ 
σιοδοτείται, χωρίς ειδική κατά περίπτωση έγκριση της Τρά¬ 
πεζας της Ελλάδος και μετά από ειδική ακύρωση της ΒΑΣ 
ποο-εαδόθηκε κατά τη δραχμοποίηση τοο δανείου και η οποία 
τηρείται υποχρεωτικά στο φάκελλο τοο δανείου, να διαθέτει 
τις δραχμές που εισπράττει από τον «ξαγωγέα στη διατρα¬ 
πεζική αγορά συναλλάγματος, για την αγορά του συναλλά¬ 
γματος που είναι αναγκαίο για την εξόφληση του δανείου 
που η ίδια έλαβε από το εξωτερικό ή για την αναπλήρωση 
των δικών της συναλλαγματικών διαθεσίμων. 

5. Η οφειλή του εξαγωγέα προς την Τράπεζα παραμένει 
σε συνάλλαγμα και δεν μετατρέπεται σε δραχμική, μέχρι την 
οριστική εξόφληση της. 

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κνβερνήσεως. 

Ο Διοικητής 
Δ. ΧΑΛΚΙΑΣ 

(5) 
Πράξη 21/24.4.84 

Τροποποίηση της αποφάσεως ΝΕ 358/10/9.4.82 «περί χρη- 
ματοδστήσεως Τύπου για κεφάλαια κινήσεως και πάγιες 
εγκαταστάσεις». 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Συνεδρίαση 139/4.4.84 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, 
αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την απόφαση ΝΕ 358/10/9.4.82 «περί χρημαΤοδοτή- 
σεως Τόπου για κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστά¬ 
σεις», με την οποία καθορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ανώτατο 
όριο δρχ. 60 εκατομ. κατά περίπτωση, για οφειλές των Εφη¬ 
μερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης από προεξοφλήσεις γραμ¬ 

ματίων πελατείας τους. 

β) Την από 2.2.84 αίτηση της Βνώσεως Ιδιοκτητών Ημε¬ 
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών, αποφάσισε να τροποποιήσει τη 
σχετική διάταξη της αποφάσεως Ν1Ε 358/10/9.4.82 (παρ. 
2α) και να καθορίσει ότι το σύνολο των οφειλών των εφημερί¬ 
δων Αθηνών και Θεσσαλονίκης από προεξοφλήσεις γραμμα¬ 
τίων που καλύπτουν αμοιβές για καταχωρήσεις πελατών τους, 
δεν επιτρέπεται να υπερβεί, κατά δανειοδοτούμενη εφημερίδα, 
το ποσό των δρχ. 80.000.000 (δραχμών ογδόντα εκατομμυ¬ 
ρίων). 

Οι λοιπές διατάξεις της αποφάσεως ΝΕ 3581/10/9.4.82 
παραμένουν αμετάβλητες. 

Η Πράξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

ΑΙΟΡΟΟΧΕΚ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(6) 

Στο 291/12.4.1983 Πρ. Δ/γμα αρμοδιότητας Υπουρ¬ 
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, που δημοσιευθηκε στο ΦίΕΚ 
τ. Α' 76/16.6.83 και αφορά ανακήρυξη ως τουριστικού Δη¬ 
μοσίου κτήματος αιγιαλού στην περιοχή Γουδιά Κερκύρας, 
τίθεται η σωστή λέξη «Ανακήρυξη» αντί της λανθασμένης 
«Προκήρυξη»). 

(Από το Υπουργείο Προεδρίας) 

(7) 

Στον πρώτο στίχο του άρθρου μόνου του Π.Δ. 67/1984 
(ΦΕΚ 22 τ. Α'/28.2.1984), καταχωρήθηκε εσφαλμένα ο 
συνοικισμός που μετονομάζεται με αυτό, από το εσφαλμένο 
«Πανηγυρίστρια» στο ορθό «Π ανηγορίστρα». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

(8) 
Στο 124/27.3.84 Π. Δ,/γμα «Τροποποίηση των διατά¬ 

ξεων του κεφαλαίου Α' του άρθρου 14 του Καταστατικού του 
Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου», που δημοσιεύθη- 
κε στο ΦΕΚ. 39/6.4.84 τ. Α', γίνεται η παρακάτω διόρθω¬ 
ση; 
Στον 3ο στίχο της πε,ριπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Π. Δ/τος η φράση «με ίσα μέρης γίνεται «σε ίσα μέρη». 

(Από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΘ ΤΥίίΟΓΡΑΦίΙ· 


